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Tomáš Loukota – OPA 
Se sídlem: Sládkovičova 1229/29, 142 00 Praha 4 
IČO: 69897451 
 
jako dodavatel, na straně jedné 
 
a 
 
Městská knihovna  
Se sídlem: Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují 
IČO: 62728776 
Zastoupená: ředitelkou Bc. Ladou Všetičkovou, DiS. 
 
jako odběratel, na straně druhé   

uzavírají dnešního dne tuto 

 

Smlouvu o vypořádání závazků 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I. 

Úvodní ustanovení  

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.02.2019 Smlouvu o nákupu knih (dále jen „Smlouva“).     

2. Na Smlouvu uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy a její metadata se vztahovala 

povinnost uveřejnění v registru smluv, a to v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění. 

3. Smlouva nebyla v registru smluv zveřejněna a je tak zrušena od počátku. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 

původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky 

z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Odběratel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto 

zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní 

přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro 

každou smluvní stranu.  

 

Příloha č. 1 – Smlouva o nákupu knih ze dne 06.02.2019.   

 

 

V Praze dne      29. 9. 2020                              V  Novém Městě nad Metují dne    29. 9.  2020                                          

 

 

 

 

 

Dodavatel:          v.r.                                                 Odběratel: v.r. 
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SMLOUVA  O  NÁKUPU  KNIH 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Tomáš Loukota - OPA 

Sládkovičova 1229/29,  142 00 Praha 4 

IČO  69897451 

DIČ  CZ7808061679 

(dále jen dodavatel) 

                                   

                                               a 

 

Městská knihovna 

Komenského 30 

549 01 Nové Město nad Metují 

IČO 62728776 

zastoupená pí. ředitelkou Ladou Všetičkovou, DiS. 

(dále jen odběratel) 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy jsou dodávky knih podle požadavků odběratele (dále jen zboží). 

 

 

III. Práva a povinnosti dodavatele 
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1. Dodavatel se zavazuje, že bude odběratele průběžně informovat o vlastních nabídkách a 
edičních  plánech nakladatelů podle seznamu nakladatelů se kterými spolupracuje, případně 
o produkci vycházející mimo ediční plány, i o dalších novinkách, které se od ostatních 
nakladatelů objeví na trhu. 

2. Nabídky budou zasílány  3x měsíčně e-mailem a budou obsahovat všechny důležité údaje o 
knize: autor, název, nakladatel, anotace, obrázek, formát, vazba, počet stran textu, cena, 
ISBN, plánovaný termín vydání a případné další mimořádné údaje. 

3. Objednávky mohou být uskutečněny telefonicky, e-mailem, písemně, přes internetové 
stránky dodavatele i osobně. 

4. Změna objednávky může být provedena pouze se souhlasem obou stran 
5. Dodavatel se zavazuje zajistit odběrateli i předběžné a dodatečné objednávky. 

 

 

IV. Způsob dodání 
 

1. Dodavatel bude dovážet zboží dle požadavků odběratele na svůj vlastní náklad vlastní 
dopravou event. kurýrní službou  do sídla odběratele, tj. Městská knihovna, 

       Komenského 30,  549 01 Nové Město nad Metují 

 

 

V. Způsob fakturace 
 

1. Ke každé dodávce zboží vystaví dodavatel příslušnou fakturu. 
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout po dobu platnosti smlouvy odběrateli splatnost nejméně 14 

dní ode dne dodání. 
3. Odběratel se zavazuje dodržovat termíny splatnosti faktur a platit kupní cenu bankovním 

převodem na účet dodavatele. 
 

 

VI. Kupní cena 
 

1. Kupní cena je doporučená prodejní cena (včetně DPH) snížená o 25 % dohodnutého rabatu 
poskytnutého dodavatelem. 

 

 

VII. Reklamace 
 

1. Výměnu vadného zboží zajistí dodavatel na vlastní náklady. 
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2. Pokud již nebude daný titul skladem, bude tento dobropisován. 
 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provést pouze písemně po schválení obou stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jedno vyhotovení. 
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 1 měsíc od doručení písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. Smlouva může být 
též ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o podmínkách a podrobnostech této smlouvy 
vůči třetím osobám. 

 

 

 

 

 

V Praze…………………. dne …6. 2. 2019  V …Novém Městě nad Metují… dne 28. 1. 2019 

 

 

 

 

 

Za dodavatele .……v.r.………………………          Za odběratele ………v.r.……………………. 

 

 

 

 

 


